
ВИСОКА ШКОЛА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ 

Београд 

 

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

 

 На основу одредаба Статута Високе школе за комуникације, Савет Високе школе за 

комуникације, на својој седници одржаној 01. 11. 2017. године усвојио je овај Финансијски 

план за 2018. годину. 

 Висока школа за комуникације (у даљем тексту: Школа), из Београда основана је и 

почела је са радом на основу Дозволе за рад коју је идало Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја број 612-00-01272/2017-06 од 23.05.207. године. Одмах по добијању 

Дозволе Школа је регистрована и почела је са радом као самостална високошколска установа. 

Извори финансирања делатности Школе довољни су да обезбеде квалитетно извођење наставе 

за све време трајања студијских програма на свим нивоима високошколског образовања, као и 

да обезбеде научно-истраживачку активност и остале активности Школе.  

 Школа прибавља средства за вршење својих делатности из следећих извора: Средства 

које обезбеђује Оснивач; Школарине; Донација, поклона и завештања; Средстава за 

финансирање научно-истраживачког и стручног рада; Средства за суфинансирање по основу 

учешћа на конкурсима или појединачних давања органа државне управе и локалне 

самоуправе у Србији; Пројеката и уговора у вези са реализацијом наставе, истраживања и 

консултантских услуга; Накнада за стручне, комерцијалне и друге услуге; Оснивачких права и 

из уговора са трећим лицима и Других извора, у складу са Законом. 

 Овај Финансијски план је основни финансијски плански документ за период од једне 

календарске (фискалне) године и као такав представља нормативни оквир и конкретан план 

прихода и расхода Школе. Обзиром да се Школа налази у првим годинама рада када су 

приходи од школарина најмањи а раст студената се тек очекује Школа овај План усваја за 

2018. годину како би благовремено планирала финансијско пословање, али и да би обезбедила 

потребан ниво квалитета у финансијском планирању и управљању и транспарентности 

финансирања Школе. 

 Полазне претпоставке, при усвајању овог Финансијског плана, констатоване су у 

околностима да ће 2018. година бити прва комплетна школска и календарска година. Као 

таква, 2018. година биће тек почетак, са обимом рада и бројем студената мањим од 25% 

пројектованог обима. У првој години настава се изводи са мањим бројем од планираних 

студената, док се у свакој наредној тај број повећава. Број студената ће расти сукцесивно све 

док прва генерација не заврши образовни циклус у трајању од пет година (рачуна се и 

апсолвентска година, јер се и током ње остварује део прихода од генерације апсолвената). То 

значи да ће број студената током наредних пет година бити као што је приказано у следећој 

табели: 

 

Шк.година 2017/18 2018/19 2019/20 2012/21 2021/22 

Број студ. 60 150 210 310 420 



 Цена школарине са којом је изведена пројекција овог плана износи 1.500,00 Еура 

годишње за основне и 1.700,00 Еура годишње за мастер академске студије. Ова цена је 

конкурентна сличним академским студијским програмима у Београду (не рачунајући 

струковне студије) и на почетку наредне школске године може бити коригована у складу 

са могућностима и проценама кретања цена школарина за ову врсту студија и студијских 

програма. 

 Овим планом обухваћен је завршетак претходне и почетак наредне школске 

године. У складу са тим у план су укључени приходи и расходи током 2017. године као 

прве пословне године током које се остварује једна целокупна школска година. У процени 

прихода и расхода Школе током прве пуне календарске године пословања узети су у 

обзир обим потреба који је усаглашен са бројем студената и ангажовањем неопходних 

материјално-техничких, људских и других ресурса. 

 На основу напред изнетих чињеница, показатеља и процена дајемо план прихода и 

расхода у 2018. години: 

 

Бр. Опис Износ 

I - ПРИХОДИ 

1. Приходи   

1.1. Уплате школарине 14.520.000,00 

1.2. Остале уплата студената 50.000,00 

1.3. Приходи од израде софтвера 1.450.000,00 

1.4. Приходи од истраживачких пројеката 1.500.000,00 

1.5. Приходи од пројеката ЕУ фондова 2.000.000,00 

1.6. Приходи од оснивачког улога 2.500.000,00 

1.7. Приходи од издавачке делатности 170.000,00 

 I – Укупно приходи: 22.190.000,00 

II - РАСХОДИ 

2 Плате и додаци запослених (бруто два) 14.500.000,00 

 Накнаде у натури 120.000,00 

2.1. Накнаде за запослене 100.000,00 

2.2. Трошкови платног промета 54.000,00 

2.3. Енергетске услуге 1.200.000,00 

2.4. Комуналне услуге 50.000,00 

2.5. Услуге комуникација 210.000,00 

2.6. Трошкови осигурања 35.000,00 

2.7. Закуп имовине и опреме 3.379.680,00 

2.8. Службена путовања у земљи 100.000,00 

2.9. Службена путовања у иностранству 100.000,00 

2.10. Остали трошкови транспорта 50.000,00 

2.11. Трошкови образовања запослених 60.000,00 

2.12. Услуге рекламе и промоције 1.000.000,00 

2.13. Стручне услуге 70.000,00 

2.14. Трошкови репрезентације 120.000,00 

2.15. Текуће поправке и одржавање зграде 120.000,00 

 II – Укупно расходи: 21.589.200,00 



   

III – ИЗДАЦИ НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 

3.1. Административна опрема 200.000,00 

3.2. Опрема за образовање и културу 120.000,00 

3.3. Нематеријална имовина 120.000,00 

3.4. Залихе књига за даљу продају 250.000,00 

 III – Укупно: 690.000,00 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 I - ПРИХОДИ 22.191.000,00 

 II - РАСХОДИ 21.589.200,00 

 III – ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 690.000,00 
 Планирани нераспоређени вишак прихода 88.200,00 

 

Планирани расходи могу у пракси варирати у зависности од општих кретања и 

економске ситуације земљи, уписне политике, ситуације у високом образовању Србије, 

међутим у методологији израде овог Плана узете су у обзир горње расходовне вредности 

у распону расположивих цена роба и услуга које Школа треба да плати, као и доње 

приходовне вредности из расположивог распона цена услуга које Школа планира да 

наплати. 

 

У Београду, 01.11.2017. 

Број: 01/16-2017. 

 

 

 

 

 
 

Сагласан Оснивач 

 


